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Předložená rigorózní práce obsahuje 122 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, šesti základních kapitol a závěru. Vnější úprava práce je velmi pěkná. 

Okruh použité literatury je poměrně obsáhlý, určitě přiměřený zvolenému tématu a 

s ohledem na zaměření práce je orientován vesměs na práce tuzemských autorů. Po 

formální stránce splňuje předložená práce všechny požadavky na ni kladené. 

 

Autorka si za téma své rigorózní práce zvolila problematiku, která sice patří mezi 

častá témata kvalifikačních prací, avšak záběr práce na straně jedné zúžila na 

problematiku dopravních nehod a na straně druhé ji pojala jak z pohledu procesního, tak 

i zčásti z pohledu hmotněprávního. Kromě toho tendence po posilování pozice 

poškozeného v trestním řízení poskytuje stále prostor pro odborné diskuse a úvahy 

Zpracování této problematiky se proto jeví jako bezesporu potřebné, žádoucí a tedy 

aktuální.  

 

Analyticko-syntetická metoda, resp. metoda indukce a dedukce, které byly 

v práci použity, plně odpovídají předmětu práce a vytyčeným cílům. 

 

Po stručném úvodu, ve kterém autorka charakterizuje cíl a zaměření své práce, se 

nejprve věnuje institut poškozeného v právní úpravě trestního procesu a jeho vztahu 

k institutu oběti. Vývoj právní úpravy po roce 1989 je zpracován velmi pečlivě a správně 

akcentuje základní mezníky a vývojové tendence. Rozbor institutu poškozeného je 

dostatečně podrobný, klady i některé nedostatky právní úpravy jsou identifikovány 

správně.   

 

Navazuje výklad o postavení, subjektivitě a zastupování poškozeného v řízení. 

Záslužně je zde velká pozornost věnována zejména zastoupení poškozeného 

zmocněncem, přičemž správně je kladen důraz na dostupnost kvalifikovaného 

zastoupení širokému okruhu poškozených, a to včetně zastoupení bezplatného. Na druhé 

straně kritika institutu společného zmocněnce je zcela důvodná.  

 

Třetí kapitola analyzuje procesní práva poškozeného. Podaný výklad je velmi 

podrobný a je proveden do velké hloubky. Nebezpečí určité popisnosti se autorka snažila 

eliminovat jednak koncentrací na některé sporné otázky a jednak využitím vlastních 

zkušeností z aplikační praxe.  



Další kapitola práce je orientována hmotněprávně. V souvislosti s analýzou 

zákonných znaků vybraných trestných činů se autorka záslužně soustřeďuje na výklad 

klíčových institutů, jako je princip omezené důvěry v dopravě, pojem důležité 

povinnosti nebo pojem ublížení na zdraví a těžké újmy na zdraví. Návrhy na nové 

skutkové podstaty (ujetí z místa dopravní nehody, ujíždění před policejním orgánem, 

vybržďování) jsou přinejmenším zajímavé, nepostrádají jistou důvodnost a jsou hodny 

podrobnější oponentury a diskuse. 

 

Pátá kapitola práce je věnována významu odklonů z hlediska práv a zájmů 

poškozeného. I zde je podaný výklad velmi podrobný a pečlivě zpracovaný. Výtce 

popisnosti se autorka snaží vyhnout tím, že se důsledně soustřeďuje na postavení 

poškozeného a právní úpravu kriticky hodnotí, přičemž přichází i s některými náměty 

de lege ferenda, které stojí za pozornost. 

 

Poslední kapitola práce se zabývá adhezním řízením. Rovněž i tato partie práce 

je velmi pečlivě zpracovaná a podrobně mapuje jednotlivé úkony řízení o nároku 

poškozeného na náhradu škody. 

 

V závěru své práce pak autorka stručně hodnotí stávající právní úpravu, výstižně 

identifikuje její klady a nedostatky a srozumitelně a konkrétně naznačuje možnosti 

jejího dalšího vývoje z pohledu de lege ferenda. 

 

Celkově lze předloženou rigorózní práci hodnotit jako zdařilou. Autorka 

prokázala velmi dobrou znalost zvolené problematiky, a to včetně jejích širších 

souvislostí. Velmi pěkná je práce s literárními a dalšími prameny, včetně judikatury. 

Podaný výklad má potřebnou odbornou úroveň a hloubku, je velmi svědomitě a pečlivě 

zpracovaný. Možná právě tato pečlivost a svědomitost však vede k tomu, že místy 

působí poněkud popisně. Na druhou stranu třeba vyzdvihnout, že autorka se ve své práci 

snažila soustředit na problémy a na sporné otázky. Velmi kladně třeba hodnotit i pěkné 

vyjadřovací a formulační kvality autorky.  

 

Po obsahové i po formální stránce splňuje práce požadavky na ni kladené a je 

způsobilým podkladem pro obhajobu. 

 

Při ústní obhajobě své práce by autorka mohla vyjádřit svůj názor k otázce, jaké 

důsledky by byly spojeny s tím, pokud bychom poškozenému přiznali právo podat odpor 

proti trestnímu příkazu.  
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